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6. LA DEMANDA FERROVIÀRIA (MERCAT). 
 
 
6.1. INTRODUCCIÓ. 
 
Abans de continuar endavant, el que resulta de vital interès és saber qui utilitzaria 
aquest servei, sota quines condicions, etc.. 
Així doncs, per tal de conèixer la identitat d’aquests clients potencials s’estudiaran 
les característiques del turisme existent en l’actualitat a Espanya (origen, mode de 
transport utilitzat, etc.) i els destins escollits pels espanyols. Més concretament es 
centrarà l’estudi en el turisme a Catalunya. 
Per analitzar aquest apartat s’utilitzaran dades extretes de l’oficina de turisme de la 
Generalitat de Catalunya, dels estudis de la Direcció General de Turisme, del 
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme i de l’Organització Mundial del 
Turisme dels anys 2000 i 2001.  
Cal dir que s’ha cregut oportú centrar l’anàlisi en les xifres de l’any 2000, per bé 
que en determinades situacions es citaran les del 2001, degut a les incidències 
ocorregudes durant el 2001 i que fan d’aquest un any poc representatiu en quant a 
tendències turístiques. 
També, degut a la diversitat de fonts consultades, s’ha provat d’homogeneïtzar les 
dades i d’aquesta manera aconseguir un ordre de magnitud del turisme entrant i 
sortint de Catalunya i d’entre aquests s’ha provat d’acotar quins s’aproximen més a 
la imatge del client potencial d’autoexpress tipus (famílies europees que viatgen per 
motiu de vacances, que utilitzen en l’actualitat majoritàriament el vehicle particular, 
etc.). 
 
A part del turisme, també es consideraran altres motius pels quals l’autoexpress 
resulta factible com és el cas de treballadors magrebís que durant els períodes llargs 
de vacances tornen cap al seu país. Es tracta del motiu que impulsa a la població 
turca resident majoritàriament al nord d’Europa a utilitzar els serveis d’autoexpress 
oferts per Optima Tours. Malgrat tot, degut a la manca de precisió de les dades 
sobre aquest tema i a la incapacitat de tractar-les amb més profunditat, es tractarà 
aquest punt d’una forma merament qualitativa. 
 
Al finalitzar aquest apartat s’obtindrà una primera aproximació, considerant els 
fluxos turístics més importants de turisme Europa - Catalunya, un mapa qualitatiu de 
les zones amb les quals es podrien establir relacions autoexpress. 
 
 
6.2. TURISME  
 
En aquest apartat separarem el turisme estranger (qui visita Catalunya des de fora 
d’Espanya), del turisme nacional. Dintre del turisme nacional considerarem el 
turisme intern, és a dir, el de la resta d’Espanya que visiten Catalunya i el turisme 
emissor, és a dir, on van els catalans quan viatgen. 
En tots els apartats es prova de donar tant quantitativa com qualitativament dades 
necessàries per després projectar el nou autoexpress (nombre turistes, estacionalitat, 
distribucions modals, mercats emissors, mercats receptors, motius del viatge, etc.).  
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6.2.1. TURISME ESTRANGER 
 
Tal i com anirem veient més endavant, a Catalunya s’està produint un desplaçament 
d’estades i pernoctacions des dels destins de vacances més tradicionals com per 
exemple els costers, a favor de Barcelona que continua creixent any rera any 
(+10.8% en viatges estrangers i +14.5% en pernoctacions entre els anys 1999 i 
2000) i s’ha consolidat plenament com a destí del turisme cultural europeu. 
En un hipotètic rànking dels països receptors de turisme, elaborat a partir de dades 
de l’OMT, Catalunya ocuparia el setzè lloc, mentre que Espanya es situaria en la 
tercera posició, per darrera de França i dels Estats Units. 
 
Les dades ofertes en aquest subapartat estan extretes dels moviments turístics en 
fronteres, elaborades a partir de diverses fonts (FRONTUR, Direcció dels aeroports 
AENA, RENFE, Autoritat Portuària de Barcelona) i d’enquestes als visitants 
estrangers que surten de Catalunya pels principals punts frontereres: 
- carretera: Les, Portilló-Bossòst, La Seu d’Urgell,  Puigcerdà, La Jonquera (A-7 i 

N-II) i Portbou. 
- Aeroports: Barcelona, Girona – Costa Brava i Reus. 
- Ferrocarril: Portbou, Puigcerdà. 

 
Les mostres estan agafades de gener a desembre i el marge d’error estadístic és de 
±1.4% amb un nivell de confiança del 95.5% i suposant la màxima indeterminació 
(p=q=50%). 
 
 6.2.1.1. Nombre de turistes. 
 
Al llarg de l’any 2000 van visitar Catalunya més de 20,5 milions de persones (dels 
48 milions que aproximadament van visitar Espanya). Si observem la tendència dels 
darrers anys, es veu que s’està entrant en un cert equilibri. 
D’aquests, 12,4 milions van pernoctar en el nostre país com a mínim una nit (són 
considerats turistes) i 4,7 milions no van pernoctar a Catalunya (són els 
excursionistes). Per últim 3,5 milions de persones van passar per Catalunya camí a 
altres destins de la península o del continent africà (veure taula 23 i gràfic associat). 
 
 turistes excursionistes De pas total 
Visitants 12.367.917 4.717.492 3.496.830 20.582.239
Promig de pernoctacions 8,86    

EXCURSIONISTES
23%

DE PAS
17%

TURISTES
60%

Taula 23. Visitants estrangers a Catalunya durant l’any 2000. 
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De les xifres anteriors i pel subjecte que m’interessa (futura demanda 
d’autoexpress), m’interessen especialment els turistes i en menor percentatge els 
visitants de pas (un bon servei d’autoexpress a Catalunya, pot provocar que molts 
viatgers que tenen com a destí altres parts de la península, utilitzin l’autoexpress fins 
a Barcelona i allí continuïn el seu viatge amb el seu propi vehicle). 
 
 6.2.1.2. Estacionalitat. 
 
El perfil de la corba d’arribada de turistes estrangers al llarg de l’any 2000 i del 
2001 a Espanya, mostra un comportament estacional entre les diferents temporades 
de l’any, molt similar al d’anys anteriors, amb una major concentració en els mesos 
centrals de l’any (juliol, agost i setembre) coincidint amb la temporada estival i 
Setmana Santa (abril), i una clara meseta, cada vegada més evident, per sobre de la 
quota dels 4 milions de turistes situada entre els mesos d’abril i juny. 
 
Malgrat tot, a Catalunya, els mesos d’estiu no experimenten un increment tan alt 
com ara en anys anteriors, mentre que els mesos considerats fins ara fora de 
temporada com juny, setembre o desembre, experimenten increments de fins el 9% 
(com és el cas del mes de juny). (Gràfic nº2). 
 

 
 

Gràfic 2. Distribució mensual dels visitants estrangers al 2000  i variació respecte l’any 1999. 
Font: Generalitat de Catalunya amb dades de Frontur, AENA, RENFE i port de Barcelona. 

 
 6.2.1.3. Distribució modal. 
 
La repartició modal dels 49,5 milions de turistes que van visitar Espanya durant 
l’any 2002 queda de la següent forma: 
 
 

A E R O P O R T
7 1 %

F E R R O C A R R I
L

3 %

P O R T S
5 % C A R R E T E R A

2 3 %
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Via d’entrada Visitants 
carretera 11.300.000
aeroport 35.300.000
ferrocarril 400.000
Via marítima 2.500.000
total 49.500.000

 
Taula 24. Repartició modal de les entrades de turistes estrangers a Espanya. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’OMT. 
 
Pel que fa a Catalunya, degut a que la major part dels visitants procedeixen de 
països relativament propers (veure 6.2.1.4), la via d’entrada més utilitzada en els 
darrers anys, és també la carretera. Dels més de 20 milions de visitants que rep 
Catalunya, més de 15 milions arriben per les carreteres que creuen la frontera amb 
França. Encara que la dada és bastant significativa, aquesta via d’entrada perd 
paulativament pes davant dels tres aeroports catalans, que l’any 1999 van arribar a 
rebre 3,8 milions de viatgers. El ferrocarril ha experimentat un lleuger descens, 
mentre que el port de Barcelona, que ha entrat amb força en el sector dels creuers 
pel Mediterrani, ha arribat a la xifra de gairebé 400.000 persones durant el 2000. 
(taula nº25). 
 

A E R O P O R T
18,6%

C A R R E T E R A
77%

FE R R O C A R R IL
2 ,5%

P O R T
1,9%

 
Via d’entrada visitants 

carretera 15.845.491
aeroport 3.833.342
ferrocarril 507.471
Port de Barcelona 395.935
total 20.582.239

 
Taula 25. Visitants estrangers a Catalunya per via d’entrada.  2000. 

Font: Generalitat de Catalunya amb dades de Frontur, AENA, RENFE i port de Barcelona. 
 

 
L’autoexpress té el seu mercat principal en un percentatge dels qui utilitzen el seu 
propi vehicle per accedir a Espanya (percentatge dels que entren per carretera). 
També podria plantejar-se com a mercat potencial un percentatge baix de clients 
que, amb la millora de la qualitat de l’autoexpress, abandonaria els altres modes de 
transport que fins aleshores utilitzava, sobretot els usuaris d’altres serveis ferroviaris 
i els usuaris d’autobús (malgrat tot, no consideraré aquest percentatge residual degut 
a la seva poca magnitud). 
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 6.2.1.4. Mercats emissors. 
 
En l’any 2001 l’estructura dels principals mercats emissors amb destí Espanya, és a 
dir la seva participació en termes relatius sobre el conjunt d’arribades, roman 
pràcticament idèntica a la dels anys anteriors, amb una clara preponderància de 
britànics i alemanys sobre la resta de nacionalitats. 
En la gràfica 3 queda representada aquesta estructura dels principals mercats 
emissors. 
 
• el Regne Unit torna a destacar com primer destí en importància amb un intens 

creixement durant l’any 2001 del 6,2 % (més de 800.000 turistes) que li 
permeten superar per primera vegada la quota dels 14 milions de turistes, cosa 
que representa el 28,4% del total de turistes; 
Observació: resulta molt important la connexió via Calais – Londres – Penanze. 

 
• Alemanya, segon mercat en importància, amb més de 10,5 milions de turistes 

(21,3% del total dels turistes), es veu afectat per la relentalització que es dóna en 
la seva economia des de fa més d’un any i manté una tendència a la baixa en el 
nombre d’arribades a Espanya, tancant l’any 2001 amb un descens en termes 
interanuals del 5,4 % (600.000 turistes menys) del que se n’han ressentit 
pràcticament tots els destins nacionals (excepte Catalunya i Madrid que han vist 
incrementar-se el nombre de turistes alemanys);     
Principals destins: Munic, Colònia, Berlín i Bremen.  

 
• França, tercera font de turisme pel nostre país, amb 6,7 milions de turistes, ha 

registrat un notable creixement del 17,4 %, esdevenint el mercat d’origen més 
dinàmic del 2001 (gairebé un milió de turistes més); 
Principals destins: Narbona, Brest, París, Metz, Avinyó i Lió. 

 
• altres mercats d’importància relativa menor han estat Itàlia (2,2 milions de 

turistes = 4,4% del total de turistes), Països Baixos (2,2 milions = 4,4% del total 
de turistes), Bèlgica (1,6 milions) o Portugal (1,4 milions); 
Principals destins Itàlia: Roma, Florència, Milà, Crotone. 
Principals destins Països Baixos: ‘s-Hertogenbosch, Amsterdam. 
Principals destins Portugal: Lisboa, Porto. 

 
• Altres mercats a considerar (país i principals destins): 

Suïssa: Zuric. 
República Txeca: Praga. 
Àustria: Viena. 
Finlàndia: Hèlsinki, Kolari, Oulu. 
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 Font: Frontur 

Gràfic 3. Entrades de turistes segons el país de residència (%total) i evolució 2001/2000. 
 

Més concretament, pel que fa a Catalunya la majoria dels turistes són de 
procedència europea (95,5% del total de viatges). Entre els països europeus, França 
és el primer emissor de turisme cap a Catalunya: amb 5,3 milions de turistes, suposa 
el 43% del total d’entrades amb pernoctació. A continuació, destaquen els mercats 
emissors d’Alemanya (10% dels turistes) i el Regne Unit (9%).  
 
Aquest punt resulta interessant a l’hora d’orientar la posició de les estacions de 
destí: es pot intuir, per exemple, que França i Alemanya han de ser dos dels països 
amb les quals les relacions autoexpress siguin més fluïdes; també es preveu una 
connexió amb Calais per tal de servir el mercat del Regne Unit. 
A més, s’observa que amb la possibilitat de que Barcelona esdevingués terminal 
dels trens autoexpress que actualment serveixen Narbona, tant França com 
Alemanya ja estarien  ben servides amb les relacions actuals (veure proposta en 
l’apartat 8). 
 
 6.2.1.5. Motius del viatge. 
 
El motiu de la major part dels turistes arribats a Espanya durant el 2001 ha estat 
l’oci o les vacances, en un 85 % dels casos, seguit en importància dels motius de 
treball i estudi (8 %).  
 
L’any 2000 i a Catalunya també més del 80% dels viatges eren deguts a les 
vacances, mentre que altres motius, com les raons professionals i les visites a la 
família o amics, guanyaven terreny de mica en mica, encara que es mantenien amb 
un pes específic del 9%, molt allunyat del motiu de vacances.  
 
Els clients potencials d’autoexpress es troben, majoritàriament, entre els qui 
decideixen viatjar per motius de lleure i vacances, motiu que va estretament 
relacionat amb un nombre de pernoctacions més  elevat. 
 
 6.2.1.6. Destins turístics. 
 
Per tal de conèixer el futur mercat d’usuaris de l’autoexpress, no deixa de tenir 
menys importància conèixer els principals destins turístics, degut a que, en la 
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present tesina s’estudia la possibilitat de crear un servei que tindria com a estació 
base la de Barcelona, però cal saber a nivell nacional quines són les comunitats 
autònomes més turístiques. 
 
El que sol caracteritzar aquest turisme estranger amb destí Espanya és l’elevat grau 
de concentració geogràfica: en l’any 2001 el 92 % dels turistes (sobre un total d’uns 
49,5 milions turistes estrangers que van visitar Espanya l’any 2001) es van localitzar 
en sis comunitats autònomes; per ordre d’importància aquestes han estat: Canàries, 
Balears i Catalunya, amb més de 10 milions de turistes cadascuna, seguides per  
Andalusia (14,4% de les arribades), la Comunitat Valenciana (9,3% de les arribades) 
i Madrid (6%).  
 

 Tassa de variació inteanual 
% 

 
% Total 

TOTAL 3,4 100 
 

Principals CC.AA. 3,1
 

92,4 
Canàries 1,1 21,7 
Balears - 2,2 20,6 

Catalunya 10,2 20,4 
Andalusia 4,9 14,4 

C. Valenciana 3,5 9,3 
Madrid 2,3 6,0 

 
Cornisa Cantàbrica 9,6

 
3,7 

 
CC.AA. Interiors 

 
4,7

 
3,9 

Font: Frontur i IET 
Taula 26. Evolució de les entrades de turistes segons Comunitats de destí (2001-2000). 

 
Tal i com s’observa en la taula superior, les principals Comunitats han experimentat 
en l’any 2001 un creixement positiu, amb l’excepció de les Balears que registra un 
descens interanual del 2,2% acusant fortament la caiguda que porta arrossegant des 
del 2000 el mercat alemany. 
Pel que fa a Catalunya (és la Comunitat on es centra el nostre estudi), presenta un 
espectacular increment del 10,2% (més de 934.000 turistes). 
 
Els turistes estrangers demostren, en termes generals, un enorme grau de fidelitat al 
destí, especialment cap als destins consolidats com ara Balears, Catalunya o 
Andalusia. Malgrat això, s’observen, en els darrers cinc anys, alguns canvis en 
quant a la preferència dels turistes. Aquest canvis han estat resumits de forma 
gràfica en la taula següent: 
 

 
CC.AA. 
Destí. 

TOTAL 
 

1997 
2001 

Alemanya 
 

1997 2001 

França 
 

1997 
2001 

Itàlia 
 

1997 
2001 

Portugal 
 

1997 
2001 

U.K. 
 

1997 
2001 

Resta 
Europa 

1997 
2001 

EEUU 
 

1997 
2001 

Resta 
Món 
1997 
2001 

Andal. 4           4 5           4 4           2 4           4 1           1 3           3 3           3 2           1 3           2 
Balears 2           2 1           1 6           7 3           3 7           7 1           2 5           4 6           7 5           9 
Canàries 1           1 2           2 7           8 5           5 8           8 2           1 2           2 5           5 4           5 
Catalu. 3           3 3           3 1           1 1           1 4           4 5           5 1           1 3           2 2           3 
C.Valen. 5           5 4           5 3           4 6           6 6           6 4           4 4           5 8           8 9           7 
Madrid 6           6 6           6 8           6 2           2 3           3 6           6 6           6 1           3 1           1 
Cor.Cant 7           7 7           7 2           5 7           7  5           5 7           7 7           7 7           4 7           4 
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Ccaa.int. 8           8 8           8 5           3 8           8 2           2 8           8 8           8 4           6 8           6 
Múrcia 10        10 9           9 9           9  10         

10 
9           9  9           9 9           9 10         

10 
10         
10 

Altres 9           9 10         10 10         
10 

9           9 10         
10 

10         
10 

10         
10 

9           9 6           8 

Taula 27. Principals destins dels turistes (jerarquitzats de l’1 al 10 de menys a més preferència) 
segons el país de residència. 1997-2001. Font: Frontur i IET 

 
De la taula 27 l’interessant és observar que Catalunya és el destí escollit en primera 
opció pels francesos i italians. També el grau de fidelitat que demostren la majoria 
de nacionalitats vers a un destí concret demostra una certa seguretat a l’hora 
d’escollir (en l’apartat 8) una zonificació per establir les futures relacions 
autoexpress interessants. 
 
Si ens centrem doncs en Catalunya, els destins escollits són, majoritàriament, les 
zones costeres. No obstant, en el 2000 la ciutat de Barcelona es va convertir en el 
destí favorit per davant de la costa Brava i de la Costa Daurada. Barcelona va 
créixer fins atènyer el 33,7% de quota, amb una estada mitjana de 6,05 nits. És 
evident que Barcelona comença a deixar de ser un destí merament de negocis per 
convertir-se també en un destí de vacances. 
La Costa Brava va rebre un 26,21% de turistes mentre que la Costa Daurada un 
23,72%. El nombre de pernoctacions mitjanes són, respectivament, de 10,25 i 12,18 
nits. Només un 5,3% dels turistes tenen com a destí les marques de l’interior 
(Catalunya Central, Pirineus – Prepirineus, Terres de Lleida), i el percentatge de 
pernoctacions en aquestes marques és inferior: un 3,6% dels 109 milions de 
pernoctacions es realitzen lluny de la costa. 
Tots aquests destins (gràfic 4) serien aptes per viatges amb autoexpress amb destí 
Barcelona, ja que una vegada a l’estació barcelonina es disposaria del vehicle 
particular per iniciar una nova ruta vers la resta de destinacions. 

 
Gràfic 4. Distribució de turistes segons el seu destí principal. 



ESTUDI RELACIONS AUTOEXPRESS BARCELONA MERCAT POTENCIAL  
    

 59 

 6.2.1.7. Estada mitjana. 
 
Segons estudis realitzats per l’Institut d’Estudis Turístics, s’observa que s’ha 
incrementat el número de pernoctacions realitzades en el nostre país. Durant l’any 
2001, l’estada mitja dels turistes a Espanya va ser d’aproximadament 9,1 dies.  
En la gràfica 5 es pot observar l’esmentat fenomen. 
 

entre 8-15 nits
64,3%

més de 16 nits
4,4%

fins a 2 nits
5,6%

entre 3-7 nits
25,7%

 
Gràfic 5. Percentatges pernoctacions dels turistes a Espanya. 

 
Pel que fa a Catalunya,  l’estada mitjana del conjunt de turistes ha estat de 8,86 nits. 
Aquesta dada coneix una variabilitat bastant considerable en funció dels països de 
procedència, anant de les 12,12 nits en el cas dels alemanys fins a les 7,19 dels 
ciutadans procedents dels països nòrdics (veure gràfic 6). 
 

 
 

Gràfic 6. Distribució de pernoctacions a Catalunya segons el destí principal. 
 
Cal dir que aquestes proporcions han restat molt estables els darrers tres anys. 
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Aquest augment de pernoctacions en territori espanyol i en concret a Catalunya, 
obre una clara possibilitat a l’existència d’un servei que permet disposar, en la ciutat 
de destí, del propi vehicle. És a dir, quant més llarga sigui l’estada dins del territori 
espanyol, més sentit agafa la creació d’aquest servei d’autoexpress des de ciutats 
europees vers Barcelona perquè, a més temps, més necessitat es té del propi vehicle. 
 
 6.2.1.8. Altres característiques del turisme a considerar. 
 
• Forma organització del viatge 
Quatre de cada 10 turistes estrangers (44,8%) venen a Catalunya sense reserva 
prèvia. Els altres sis (55,2%) realitzen la reserva per avançat. Els conceptes més 
sol·licitats en el moment de realitzar la reserva han estat els següents: paquet turístic 
(50%), allotjament a Catalunya (38,6%) i transport d’anada i tornada (27,8%). 
Respecte al sistema per efectuar la reserva, el més freqüent és a través d’un agència 
de viatges (80,5%), seguit de la reserva directa a la persona que presta el servei 
(10,3%) i en darrer lloc, a través de les centrals de reserva d’allotjament (2,3%). 
 

 
 

Gràfic 7. Tipologia dels serveis reservats. 
 
Aquest punt resulta interessant per preveure la venta i marketing òptim del servei 
autoexpress, és a dir, observant la gràfica 7 s’intueix beneficiosa la creació de 
paquets turístics que incloguin el viatge en autoexpress i que siguin oferts en 
agències de viatges. Malgrat això, tal i com s’ha observat efectuant enquestes a tour-
operadors i agències de viatges (apartat 3.15), aquesta no és una pràctica en la venda 
del servei autoexpress espanyol actual. 
 
• Nº de persones que viatgen 
El tamany mig del grup de viatge és de 3,4 persones i està format principalment per 
famílies (62,5%) o amics (21,8%). Són menys freqüents els turistes que viatgen sols 
(13,7%) o els que venen acompanyats per companys de feina (2,0%). 
 
• Fidelitat 
Un fenomen observat en el 63,5% dels casos és que els turistes que ens visiten ja 
havien estat amb anterioritat a Catalunya una o més vegades; és a dir, el grau de 
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fidelitat dels nostres turistes és bastant elevat. A més el 61,1% dels enquestats 
(Frontur), manifesta la serva intenció de tornar a Catalunya properament i el 12,5% 
no n’està segur, mentre que el 25,7% manifesta que no té intenció de tornar. 

 
• Activitats que es realitzen en el destí 
Els turistes estrangers declaren com a principal activitat durant la seva estada a 
Catalunya: anar a la platja (63,9%), motius gastronòmics (53,8%), visites a ciutats i 
pobles (52.0% i aquests són els principals clients potencials d’autoexpress), anar de 
compres (48,5%) o activitats de relació social (46,7%). En menor mesura declaren 
haver realitzat visites culturals (39,3%) o activitats esportives (22,5%). 
L’activitat més relacionada amb el servei d’autoexpress és el turisme per pobles i 
ciutats una vegada arribats a Barcelona. 
 
• Nivell de satisfacció 
El nivell de satisfacció durant l’estada a Catalunya és puntuada pels turistes 
estrangers en un 8,11  en una escala sobre 10.  
 
6.2.2. TURISME NACIONAL 
 
El servei autoexpress que s’està projectant és un servei principalment internacional 
però també preveu una millora i/o ampliació del servei nacional existent (tal i com 
s’ha comentat en apartats anteriors una futura millora seria que qualsevol punt de la 
península es trobés a menys de 9–10 hores de viatge des de Barcelona). Per tant, 
també resulta important conèixer el mercat interior. 
 
Dels 102 milions de viatges que els espanyols van efectuar durant el 2001, el 38% 
(39 milions) van ser viatges turístics i el 62% restants van ésser viatges de curta 
durada a habitatges de segona residència. 
El 91% dels viatges turístics va tenir com a destí el territori nacional (turisme intern) 
per bé que el 9% restant va preferir destins estrangers (turisme emissor). 
 
Per la present tesina m’interessa només la part del turisme espanyol que visita 
Catalunya (6.2.2.1) i el turisme emissor total (espanyol però més especialment 
català). 
 
6.2.2.1. Turisme intern cap a Catalunya de la resta d’Espanya. 
 
Les dades ofertes en aquest subapartat procedeixen d’una enquesta telefònica 
efectuada per la Generalitat dirigida als residents de tot l’Estat espanyol, excepte 
Catalunya, Ceuta i Melilla, majors de 15 anys, realitzada l’any 2000. El marge 
d’error és del 3,9%. 
 

6.2.2.1.1. Nombre de turistes 
 
Els residents a la resta de l’Estat espanyol han realitzat 5,4 milions de viatges a 
Catalunya, que han generat 32,9 milions de pernoctacions. L’augment d’aquests 
turistes (+15,1% respecte l’any anterior) confirma el bon moment de Catalunya. En 
la taula 28 es mostren les dades generals de les principals magnituds turístiques del 
mercat espanyol l’any 2000. 
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indicadors 1999 2000 Variació 00/99 
Viatges 4.714.700 5.425.000 15,1% 

Pernoctacions 
Estada mitjana (nits) 

29.264.400
6,20

32.963.000
6,07

12,5% 

Despesa total (milions euros) 1.241 1.620 30,5% 
 

Taula 28. Principals indicadors.  
 

6.2.2.1.2. Estacionalitat 
 

Es tracta d’un turisme que es concentra en els mesos d’estiu, concretament durant 
l’agost (15,8% dels viatges), juny (14%) i juliol (11,2%). 
Es tracta en definitiva d’un fenomen estacionari tal i com passava amb el turisme 
estranger. 

 
6.2.2.1.3. Distribució modal 

 
La majoria dels desplaçaments (54,5%) s’efectua en cotxe. Quant més propera és la 
comunitat autònoma, més s’usa el cotxe. Per la seva part, l’avió està experimentant 
un fort augment i l’any 2000 ja representava un 18,8% (la majoria dels usuaris són 
de les Balears i ja no entren dins dels futurs clients d’autoexpress). L’autocar i el 
tren són modes més minoritaris (13,2% i 12,7% respectivament). 

 
6.2.2.1.4. Mercats emissors 

 
Les principals Comunitats emissores de turisme cap a Catalunya són, per una banda 
les que voregen territorialment –la comunitat Valenciana (15,8%) i Aragó (13,9%) –
i, per altra banda, les que tenen una forta tradició de viatges a Catalunya, com 
Madrid (18,1%) o Andalusia (9,7%). 

 
6.2.2.1.5. Motius del viatge 

 
En el 52,4% dels viatges, el motiu declarat com a motiu del viatge són les vacances i 
l’oci. També són importants les visites a familiars i/o amics (22,4%) i que no es 
consideraran com a clients potencials d’autoexpress (no tenen la necessitat de 
vehicle propi una vegada arribats al destí). 

 
6.2.2.1.6. Destins turístics 

Barcelona, amb un 42,9% del total de viatges, i la Costa Daurada amb el 28,6%, són 
els destins predilectes de la resta d’espanyols. 

 
6.2.2.1.7. Estada mitjana. 

Són els turistes procedents de les comunitats autònomes més allunyades els qui 
presenten una estada més llarga. L’exemple més clar són els turistes provenint 
d’Andalusia, amb una esta mitjana de 8,63 nits i el 13,8% de les pernoctacions. 
L’estada mitjana es situa en 5,6 dies.  
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6.2.2.1.8. Altres característiques del turisme a considerar 
 

• Forma d’organització del viatge 
En el 73,2% dels casos, el viatge s’organitza sense cap mena d’intermediari i només 
en el 18,4% a través d’agències. Per ordre d’importància els serveis sol·licitats a les 
agències són el transport i allotjament (42,1% dels casos), allotjament (23,2%), 
paquet turístic (18,1%) i només transport en el 3,6% dels casos. 
 
• Nº de persones que viatgen 
El 48,2% dels viatges són realitzats per famílies (composició mitjana: 3 persones). 
 
• Activitats que es realitzen en destí 
El 40,1% realitzen activitats relacionades amb l’oci: descansar, passejar, llegir; el 
23,3% visiten familiars o amics; el 21,5% realitzen activitats relacionades amb el sol 
i la platja; el 19% manifesten haver realitzats visites turístiques (entre aquests podria 
buscar el s clients potencials) i el 15,8% citen activitats relacionades amb el treball o 
els estudis. 
 
• Nivell de satisfacció 
Aquest resulta molt elevat, de 8,23 en una escala sobre 10 punts. 
 
6.2.2.2.Turisme emissor. 
 
En aquest punt s’estudiarà els viatges dels espanyols a l’estranger i més 
concretament tots els viatges realitzats pels catalans. 
Les dades ofertes en aquest subapartat procedeixen d’una enquesta telefònica 
efectuada per la Generalitat dirigida als residents de Catalunya majors de 15 anys, 
realitzada l’any 2000. El marge d’error és del +1,29%. 
També es donen dades de l’Institut Nacional del Turisme (2002). 
 

6.2.2.1.1. Nombre de turistes 
 

3,4 milions d’espanyols va viatjar durant el 2001 a l’estranger. 
Per altra part els catalans van realitzar un total de  més de 20 milions de viatges i 
uns 110 milions de pernoctacions. El 45,1% d’aquests tenen com a destí la segona 
residència que en el 91,2% dels casos es troba en territori català (aquests tipus de 
viatge no són interessants pel meu estudi). 
Dels 11,3 milions de viatges que no tenen com a destí la segona residència, 
m’interessen el 37,8% (uns 5 milions) que han tingut com a destí altres comunitats 
autònomes i en especial el 17% que han visitat l’estranger (1,9 milions). En la taula 
29 veiem resumides aquestes magnituds. 
 

Viatges 2 residència Altres viatges Total 
Destí. 

Catalunya 
Resta Espanya 

Estranger 

 
91,2% 
8,2% 
0,6% 

 
45,2% 
37,8% 
17,0% 

 
13.648.000 
5.060.100 
1.990.000 

Total 9.331.000 11.367.000 20.698.000 
 

Taula 29. Destins dels viatges dels catalans durant l’any 2000.  
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6.2.2.1.2. Estacionalitat 
 

Els mesos en que es van registrar més viatges van coincidir amb els períodes de 
vacances: estiu i Setmana Santa, assolint el màxim en el mes d’agost; és doncs un 
altre fet que marca l’estacionalitat evident dels viatges turístics. 

 
6.2.2.1.3. Distribució modal. 

 
El mitjà de transport utilitzat en els viatges és també bastant diferent en els viatges 
amb destí l’estranger i amb destí Espanya. En els viatges a l’estranger predomina 
l’ús de l’avió, utilitzat en el 46% dels viatges. Després tenim el cotxe (37%) i 
l’autobús (12%). 
 
Entre els catalans que viatgen per la resta de l’Estat, el 53,2% utilitza el cotxe i el 
21,2% l’avió. En viatges a l’estranger, el mitjà més emprat és el cotxe amb un 
39,8% seguit de l’avió amb un 38,5%.  

 
6.2.2.1.4. Mercats emissors 

 
D’aquest viatges dels espanyols el 31% van ser realitzats pels residents a Catalunya, 
el 17% pels residents a Madrid i el 10% pels procedents de la Comunitat 
Valenciana. 
 

6.2.2.1.5. Motius del viatge 
 

El principal motiu per viatjar a l’estranger pels espanyols va ser l’oci i les vacances 
(68%), la visita a familiars (14%) i motius de negocis i treball (10%). 
En el cas català també es viatja principalment (76,1%) per oci i vacances. 

 
6.2.2.1.6. Destins turístics 

 
No entraré a parlar dels destins fora del continent europeu. 
Europa va ser el principal destí estranger dels espanyols concentrant el 76% dels 
viatges emissors. Els països més visitats foren els fronterers amb Espanya, així 
França és el destí del 21% dels viatges a l’estranger, Portugal del 13% i Andorra del 
12%.  
Resulta també molt interessant observar la següent matriu origen – destí dels viatges 
dels espanyols entre el gener i el setembre del 2001. 
 

PRINCIPALS DESTINS 
ORIGEN PRIMER SEGON TERCER 

Andalusia Andalusia Estranger C. Valenciana 
Aragó Aragó Catalunya C.  Valenciana 
Principat d’Astúries Astúries Castella i Lleó Galícia 
Illes Balears Balears Andalusia Estranger 
Canàries Canàries Estranger Madrid 
Cantàbria Cantàbria Castella i Lleó Madrid 
Castella La Mancha C. Valenciana Castella La Mancha Madrid 
Castella i Lleó Castella i Lleó C. Valenciana Cantàbria 
Catalunya Catalunya Estranger Andalusia 
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C. Valenciana C. Valenciana Andalusia Estranger 
Extremadura Extremadura Andalusia Madrid 
Galícia Galícia Estranger Castella i Lleó 
C. Madrid C. Valenciana Andalusia Castella i Lleó 
Regió de Múrcia Múrcia Andalusia C. Valenciana 
C. Navarra Navarra Catalunya C. Valenciana 
País Basc Castella i Lleó Estranger Cantàbria 
La Rioja Catalunya Castella i Lleó Rioja 
 

Taula 30. Mostra dels tres principals destins dels viatges dels residents en cada una de les CCAA 
 
Observant la taula superior veiem que els catalans tenen com a segon destí de 
preferència l’estranger. Andalusos, gallecs, bascos també. 
 
Els destins preferits pels catalans, fora de Catalunya, són Andalusia (18,8%), 
Madrid (11,3%), Castella i Lleó (11%), Aragó (10,6%) i el País Valencià (10,2%). 
En quant a l’estranger el 79,1% dels catalans viatja per Europa, amb predomini 
d’Andorra i França que suposen el 63% dels viatges. A molta distància tenim Itàlia 
(7,5%), el Regne Unit (7%) o Alemanya (5,2%). 
 

6.2.2.1.7. Estada mitjana. 
 

L’estada mitjana del conjunt d’espanyols que van viatjar a l’estranger fou de 10.7 
dies. 

 
6.2.2.1.8. Altres característiques del turisme a considerar 

 
• Forma d’organització del viatge 
En quant a la forma d’organització, a l’hora de viatjar a l’estranger els espanyols 
canvien la seva pauta de comportament dels viatges interns i decideixen efectuar 
reserves prèvies. Així, el 69% dels viatges emissors es van efectuar realitzant 
reserves prèvies. També es recorre a agències per efectuar reserves en el 23% dels 
viatges amb reserva. La contractació d’un paquet turístic és més important en els 
viatges emissors que en els que tenen Espanya com a destí: el 31% dels viatges a 
l’estranger es va efectuar amb paquet turístic. 
 
El catalans organitzen directament els seus viatges en un 74,9% dels casos. 
 
• Fidelitat 
La fidelitat a un destí és menor en els viatges a l’estranger, on en el 50% es repeteix 
la visita, i es declara la intenció de retornar en el 87% dels mateixos. Això fa que 
resulti menys fiable la predicció de futurs destins a partir de les dades donades en 
aquest subapartat. 
 
 
6.3. MERCAT MAGREBÍ 
 
Mereix una especial atenció el pas massiu per Espanya dels ciutadans magrebís 
durant les vacances estivals, des dels seus països de residència a Europa cap al Nord 
d’Àfrica i la seva posterior tornada; amb els vehicles totalment carregats, els 
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magrebís van cap a Algesires per tal d’agafar el ferri que els transportarà cap al nord 
d’Àfrica a través de l’Estret de Gibraltar. 
 
Aquest fenomen, totalment estacionari i concentrat en  no més de dos mesos (des de 
mitjans de juny a mitjans de setembre), resulta un gran problema tant per l’Estat 
Espanyol com pels mateixos magrebís, els quals, la majoria de les vegades, 
sobrepassen els límits d’hores de conducció i provoquen accidents, retencions... 
Cada any es prepara una “Operació Estiu: pas de l’Estret” i es munten diversos 
dispositius per tal de disminuir aquest fenomen i socórrer als ciutadans magrebís de 
pas pel nostre país en les diferents situacions de risc que se’ls pugui plantejar. Així, 
com paliar i millorar la seva seguretat i la dels nacionals en trànsit i en les àrees de 
descans existents en el seu recorregut, ha esdevingut un fet prioritari. 
 
Per tant, el servei d’autoexpress resultaria molt útil per aquest tipus d’usuaris i 
ajudaria a disminuir les retencions, accidents... A més com ja s’ha vist en apartats 
anteriors, ja existeix un precedent d’utilització de serveis autoexpress en situacions 
similars (veure apartat 3.13.1, Optima Tours quart punt). 
 
 
6.4. CONCLUSIONS PRELIMINARS 
 
Per concloure aquest apartat es creu oportú resumir gràficament tota la informació, 
tant quantitativa com qualitativa, donada en aquest punt.  
 
En l’ANNEX III s’inclouen les pàgines Excels emprades per l’esmentada 
representació així com dos mapes amb els percentatges de fluxos entrants i fluxos 
sortint de persones de Catalunya, resultants de tots els subapartats anteriors i que 
permeten fer una primera aproximació de les diferents relacions que s’intueixen 
interessants des del punt de vista de la demanda. 
 
En definitiva el perfil de futur client potencial d’autoexpress és el de turista que 
viatja principalment per motius d’oci i vacances i que pernocta un nombre superior a 
6 – 7 nits en el seu destí. A més s’intueix que la demanda potencial d’autoexpress 
sortirà, majoritàriament, d’aquells que en l’actualitat utilitzen el vehicle particular 
pels seus desplaçaments. 
 
Una altra característica del futur autoexpress que pren força, és que es tractarà d’un 
servei fortament estacionari; caldrà dimensionar l’oferta seguint les pautes de la 
previsió de la demanda, la qual presenta uns pics en determinades temporades 
segons el destí de que es tracti. 
 
Finalment també s’observa que, sobretot en viatges internacionals, els futurs clients 
valoren l’oferta de paquets turístics per part de les agències. Això portaria a suposar 
que seria interessant, per tal de comercialitzar els bitllets d’autoexpress, oferir 
alguna forma de paquets turístics (per exemple: bitllet vehicle + bitllets família + 
allotjament en destí). 
 
 
 


